
ล ำดบัที่ ชือ่ นำมสกุล โรงเรยีน จังหวัด
1 น.ส. ศุภรดา ตัณทววิฒัน์ วสุิทธรังษี กาญจนบุรี
2 น.ส. ธญัจิรา ร่มเพชร สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม
3 นาย ชยังกูร ทองปัญญนพ จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
4 ด.ช. นันทวฒัน์ นาคปาน จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
5 นาย พิตตินันท์ หาญสิงห์กุญช์ จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
6 นาย เมธสั โพธิ์ผลิ จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
7 น.ส. กีรดา เลาหสถิตย์ พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
8 ด.ช. จิรัฏฐ์ มีวาสนา พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
9 ด.ช. ชินดนัย ตระการฐานณรงค์ พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
10 นาย เดชบดินทร์ นฤภยั พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
11 ด.ช. ธรรมภณ พลายแดง พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
12 ด.ช. พรนุภาพ กาญจน์กีรติ พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
13 ด.ช. ภมูิแผ่นดิน สหัสสพาศน์ พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
14 ด.ญ. ศศิรดา แสงสินธุ์ พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
15 ด.ช. อนวชั ตันนิกร พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
16 ด.ช. คณิศร บุญฤทธิ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
17 ด.ญ. จุฑารัตน์ แทวแดง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
18 ด.ญ. จุฑาวรรณ ขจายแสง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
19 ด.ญ. ณภทัร หัตถ์สุวรรณกุล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
20 ด.ญ. ดวงตะวนั อินจันทร์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
21 ด.ช. ธนยศ องค์พิสุทธิ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
22 ด.ช. นพวชิญ์ เปร่ืองประสพ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
23 ด.ญ. เบญญาวธัน์ ก้องนาวา เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
24 ด.ญ. ปณาลี กาญจนคลอด เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
25 ด.ญ. พรหมพร สุนทะโร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
26 ด.ช. ยุวธษิณ์ สุวรรณเกตุ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
27 ด.ญ. ลลนา ศรีสงคราม เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
28 นาย วฒิุนันท์ ตนประเสริฐ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
29 ด.ช. อัษฎางค์ นารถติกร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
30 ด.ญ. อิสราภรณ์ ศุภอักษร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
31 นาย อิทธกิร ศรีบริสุทธิ์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี
32 น.ส. อรวลี กมลนาวนิ นวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ
33 นาย ณัฐรณชัย คุ้มครองเลิศสิน ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม
34 น.ส. พิมทิชา แสงสวา่ง สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร
35 น.ส. จารุวรรณ วจิิตร์แสงศรี สงวนหญิง สุพรรณบุรี

สำขำคณิตศำสตร์
ศูนย์อบรม 2 โรงเรยีนพรหมำนุสรณ์เพชรบุร ีจ.เพชรบุรี

ศนูย ์2 คณติศาสตร์



ส ำรอง
อันดับ  1 ด.ญ. จารุมาศ อุดมสันติธรรม เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ  2 ด.ช. พชร กิตติพงศธรชัย เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ  3 ด.ช. ณภทัร โกเมนเอก เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ  4 ด.ช. หฤษฎ์ คงคาหลวง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ  5 ด.ญ. รตา อุตตะมะ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ  6 ด.ญ. ภสัธนมนท์ สินสวสัด์ิ พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ  7 น.ส. นันทรัตน์ วงศ์สวา่ง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ  8 ด.ช. ศุภวชิญ์ ศรีสิทธพิร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ  9 ด.ช. พสิษฐ์ วงศ์ชนะภยั เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ  10 นาย ธนโชติ อินจันทร์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
อันดับ  11 น.ส. ญาณิศา พิมพ์สอ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม
อันดับ  12 นาย คุณากร สารพานิช จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ  13 น.ส. กัญญาณัฐ ดุษฎกีุลววิฒัน์ พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ  14 นาย จิรภทัร เทียนทอง สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม
อันดับ  15 นาย ปุญญา คูจิระประเสริฐ ราชวนิิตบางแก้ว สมุทรปราการ

ศนูย ์2 คณติศาสตร์



แบบตอบรับการเข้าค่ายอบรมโอลิมปกิวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 
ศูนย์อบรม 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 
1.    ชื่อ-สกุล  นาย  น.ส.  ด.ช. ด.ญ.…………………………………………………………………............................  
      เกิดวันที่................................................................................................................. ...................อายุ……………...ปี   
2. ก าลังศึกษาชั้น ………………….โรงเรียน………………………………………………………………………………………………….. 

จังหวัด…………………………………………………………………………โรคประจ าตัว (ถ้ามี)………………………………………… 
3. แพ้ยา.........................................................................แพ้อาหาร....................................... .................................... 
4. อาหาร    ทุกชนิด      มังสวิรัต    อิสลาม          เจ        อ่ืน ๆ (ระบุ)……………… 
5.   ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกบ้านเลขท่ี………..หมู่ที่…….......ตรอก/ซอย……………………………..ถนน………………………… 
     ต าบล/แขวง…………………………….............อ าเภอ/เขต………………………………….จังหวัด…………………….………… 
     รหัสไปรษณีย์…………………  โทรศัพท์…………………………………โทรศพัท์เคลื่อนที่……………………………………….    
     โทรสาร………………………………. 
6.   ข้าพเจ้าผู้ปกครอง  ยินยอมให้…………………………………………………………………………………..เข้าค่ายอบรมฯ 

ระหว่างวันที่  4 - 17  ตุลาคม 2560  และขอรับรองว่าข้อมูลที่นักเรียนแจ้งข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 

ลงชื่อ.................................................    ลงชื่อ.............................................................. 
(…………………………………………………)            (…………………………………………………)            

                            นักเรียน                          ผู้ปกครอง 
  วันที่……………………………    วันที่…………………………… 
       เบอร์โทรศัพท์............................................................. 
 

ค ารับรองของผู้บริหารโรงเรียน 
ขอรับรองว่า นาย/น.ส./ด.ช./ด.ญ............................................................................... ................................................ 
ผู้สมัครเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศการสอบคัดเลือกของนักเรียนเข้าค่ายอบรมโอลิมปิก
วิชาการ ปีการศึกษา 2560 ของ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  คุณสมบัติไม่ครบถ้วน ระบุสาเหตุ.........................................................................  
 

ลงชื่อ................................................................ 
(           ) 

ต าแหน่ง........................................................ 
วันที่................................................................... 

(ประทับตราโรงเรียน) 

 ส่งแบบตอบรับและสอบถามรายละเอียดการเข้าค่ายที่ ศนูย์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  
 ส่งแบบตอบรับไปที่ –  อาจารย์พลเทพ  ทับศรีนวล 
    โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  

 อ าเภอเมือง จ.เพชรบุรี  76000  
 ภายในเวลา 16.30 น.  ของวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 

    เบอร์โทรศัพท์  081-9283489 
 เบอร์โทรสาร   032-425809 
(หากส่งแบบตอบรับทางโทรสารแล้วให้ส่งแบบตอบรับฉบับจริงทางไปรษณีย์ด้วย)      


